
Odporúčanie 1598 (2003) 

Ochrana posunkových jazykov v členských štátoch Rady Európy 

 

1. Parlamentné zhromaždenie pripomína svoje odporúčanie 1492 (2001) o právach 

národnostných menšín a najmä bod 12.XIII o posunkových jazykoch. 

 

2. Zhromaždenie berie na vedomie tieto odpovede Výborom ministrov na toto odporúčanie, 

ktoré sú obsiahnuté v dokumente 9492. Ľutuje však, že Výbor ministrov nesúhlasil 

s vyhlásením názorov vyjadrené výborom expertov Európskej charty regionálnych alebo 

menšinových jazykov (ETS č 148) a Výboru pre rehabilitáciu a integráciu ľudí so 

zdravotným postihnutím (čiastočná dohoda). Táto odpoveď potvrdzuje, ak je potrebné 

odôvodnenie, záujem Parlamentného zhromaždenia je, že práva požívateľov posunkového 

jazyka by sa mali zahrnúť do osobitného právneho nástroja, alebo do dodatkového 

protokolu k charte, a to bez ohľadu na to, či môžu byť adoptované organizáciami 

zastupujúcimi nepočujúcich ľudí. 

 

3. Zhromaždenie uznáva posunkové jazyky ako časť kultúrneho bohatstva Európy. Je to 

funkčná súčasť jazykového a kultúrneho dedičstva. 

 

4. Zhromaždenie tiež uznáva posunkové jazyky ako kompletné a prirodzené prostriedky 

komunikácie pre nepočujúcich ľudí. 

 

5. Zhromaždenie sa domnieva, že oficiálne uznanie týchto jazykov pomôže nepočujúcim 

ľuďom, aby sa integrovali do spoločnosti a získali prístup k súdnictvu, vzdelaniu a 

zamestnaniu. 

 

6. Zhromaždenie uznáva význam podrobného štúdia požiadaviek, nutne posilňuje 

predchádzajúce politiky na používanie posunkových jazykov. To zdôrazňuje potrebu 

zapojiť používateľov týchto jazykov do procesu. 

 

7. Zhromaždenie poznamenáva, že u mnoho členských štátov sa zaviedli programy na 

podporu posunkových jazykov. Hoci všetky skúsenosti poukazujú na nedostatok 

tlmočníkov posunkového jazyka, posilňuje to silu dopytu po nich a zároveň môžu čerpať 

pozitívne a inkluzívne sociálne dávky pre tých, ktoré takéto služby poskytujú. 

 

8. Zhromaždenie sa domnieva, že oficiálne uznanie posunkových jazykov bude podporovať 

odborné vzdelávanie, nábor a udržanie väčšieho počtu tlmočníkov. 

 



9. Z vyššie uvedených dôvodov a s vedomím, že iba opatrenia na európskej úrovni dovolia 

riešenie tohto problému, zhromaždenie odporúča, aby Výbor ministrov vypracoval 

osobitný právny nástroj týkajúci sa práv používateľov posunkového jazyka, a preto: 

a. treba poveriť príslušné orgány Rady Európy, aby vykonali prípravné štúdium, v konzultácii 

s národnými expertmi a predstaviteľmi komunity nepočujúcich s cieľom objasniť otvorené 

otázky vo vzťahu k ochrane používania posunkových jazykov, 

b. treba definovať jasné ciele, ktoré sa majú dosiahnuť, presné termíny musia byť dodržané, 

takisto musia sa nájsť prostriedky a metódy, ktoré budú používané a sú založené na 

ucelenom štúdiu požiadaviek, s možnosťou účasti reprezentantov občianskych združení 

zastupujúcich používateľov týchto jazykov, 

c. zvážiť vypracovanie dodatočného protokolu k Európskej charte regionálnych alebo 

menšinových jazykov zahŕňajúcich posunkový jazyk do charty, medzi neteritoriálne 

menšinové jazyky („jazyky bez územia“). 

 

10. Zhromaždenie tiež odporúča, aby Výbor ministrov vyzval členské štáty: 

a. dať posunkovým jazykom používaným na ich území formálne uznanie; 

b. trénovať tlmočníkov posunkového jazyka a lektorov posunkového jazyka; 

c. poskytnúť vzdelanie v posunkových jazykoch pre nepočujúcich; 

d. vyškoliť učiteľov a pripraviť ich na prácu s nepočujúcimi deťmi a deťmi so sluchovým 

postihnutým; 

e. vysielať televízne programy v posunkových jazykoch a aby vysielané programy mali 

preklad v titulkoch z hovoreného jazyka; 

f. informovať nepočujúcich a ľudí so sluchovým postihnutým o používanie posunkových 

jazykov; 

g. využívať novej technológie a sprístupniť ich nepočujúcim ľuďom; 

h. uznať posunkové jazyky ako platnú akademickú kvalifikáciu na bežných stredných 

školách, aby bol rovnoprávnym k ostatným vyučovaným jazykom; 

i. poskytnúť nepočujúcim ľuďom právo si slobodne vybrať medzi orálnym a bilingválnym 

školským systémom; 

j. dotovať vydávanie náučnej literatúry v posunkových jazykoch. 

 

Zhromaždenie prijalo tento text dňa 1. apríla 2003 (11. zasadnutie). 

 

Prekladatelia z anglického jazyka do slovenského jazyka: Linda Zajcsek, Roman Vojtechovský 



Recommendation 1598 (2003)
1

Protection of sign languages in the member states of the Council of Europe

1.  The  Parliamentary  Assembly  recalls  its  Recommendation  1492  (2001)  on  the  rights  of  national

minorities, and particularly paragraph 12.xiii concerning sign languages.

2. The Assembly takes note of the reply by the Committee of Ministers to this recommendation, contained

in Document 9492. It regrets that the Committee of Ministers did not make a pronouncement on the

opinions  delivered  by  the  Committee  of  Experts  of  the  European  Charter  for  Regional  or  Minority

Languages (ETS No. 148) and by the Committee on the Rehabilitation and Integration of People with

Disabilities (Partial Agreement). This reply warrants, if any justification were needed, the Parliamentary

Assembly’s concern that the rights of sign language users should be incorporated into a specific legal

instrument,  or into an additional  protocol to the charter,  without prejudging the position that  may be

adopted by the organisations representing deaf people. 

3. The Assembly recognises sign languages as the expression of Europe’s cultural wealth. They are a

feature of Europe’s linguistic and cultural heritage. 

4. The Assembly also recognises sign languages as a complete and natural means of communication for 

deaf people.

5.  The Assembly takes the view that official  recognition of these languages will help deaf people to

become integrated into society and gain access to justice, education and employment. 

6. The Assembly acknowledges the importance of a detailed study of requirements, necessarily preceding

the framing of any policy on sign languages. It stresses the need to involve users of these languages in the

process.

7. The Assembly observes that a number of member states have introduced programmes in support of

sign languages. Although all experience a shortage of sign language interpreters, this demonstrates the

strength of demand and the positive and inclusive social benefits such services provide.

8. The Assembly takes the view that official recognition of sign languages will facilitate the training,

recruitment and retention of more interpreters.

9. For the above reasons, and in the knowledge that only action at European level will afford a solution to

this  problem,  the  Assembly  recommends  that  the  Committee  of  Ministers  devise  a  specific  legal

instrument on the rights of sign language users, and accordingly:

i. instruct the relevant bodies of the Council of Europe to undertake a preparatory study in consultation

with national experts and representatives of the deaf community in order to clarify outstanding issues in

regard to the protection of the use of sign languages;
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ii. define clear goals to be achieved, exact deadlines to be met, and resources and methods to be used,

founded on a full study of requirements with the mandatory participation of associations representing the

users of these languages;

iii. consider drafting an additional protocol to the European Charter for Regional or Minority Languages

incorporating sign languages into the charter, among the non-territorial minority languages.

10. The Assembly also recommends that the Committee of Ministers encourage member states:

i. to give the sign languages used in their territory formal recognition;

ii. to train sign language interpreters and sign language tutors;

iii. to give education in sign languages to deaf people;

iv.  to  train  teachers,  in  preparation  for  working  with  deaf  and  hearing-impaired  children,  in  sign

languages;

v.  to  broadcast  television  programmes  in  sign  languages,  and  make  sign  language  subtitling  of

programmes transmitted in spoken language a general practice;

vi. to inform deaf and hearing-impaired people about the use of sign languages;

vii. to utilise the new technologies and make them available to deaf people;

viii. to include sign languages as a valid academic qualification in mainstream secondary schools with

equal status to other taught languages;

ix. to grant deaf people the right to choose freely between oral and bilingual school systems;

x. to subsidise the publication of instructive literature in sign languages.

1. Assembly debate on 1 April 2003 (11th Sitting) (see Doc. 9738, report of the Committee on Legal

Affairs  and Human Rights,  rapporteur:  Mr Bruce;  and Doc. 9765, opinion of  the Social,  Health and

Family Affairs Committee, rapporteur: Baroness Knight).

Text adopted by the Assembly on 1April 2003 (11th Sitting).
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